HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB
UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND

8. december 2021
BESTYRELSESMØDE
den 26. oktober 2021

Deltagere: Bo Rømer, Katja Loran, Thomas Schnoor, Peter Pico Geerdsen, Bent Fabricius
og Susanne Bjerre

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Referat fra møde den 31. august 2021 blev godkendt.
2. Næste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen besluttede, at næste bestyrelsesmøde afholdes den 14. december kl. 1800
3. Økonomi
Kasseren fremlagde regnskab for perioden 1/1 – 30/9. Regnskabet udviser som normalt et
stort overskud på dette tidspunkt af året. Mere interessant er prognosen for hele året, der
nu udviser et større overskud end budgetteret. Årsagen er dels, at indtægtssiden er
forøget med ca. 250.000 i forhold til prognosen pr 31/7, dels at omkostningssiden er
reduceret med ca. 250.000. Indtægtsstigningen findes primært på deltagerbetaling
medens besparelsen på omkostningssiden ligger primært på træneromkostningerne.
4. Budgetforlig
Det kommunale budgetforlig for perioden 2022-2025 rammer HUI således:
2022: Forundersøgelse vedr. etablering af kunstgræsbaner på opvisningsbanen –
180.000
2025-2027. Der afsættes 15 mio i 2025, 30 mio i 2026 og 25 mio i 2027 til dobbelt
trægulvshal og kunstgræsbaner på stadion.
5. Budget 2022
Kassereren oplyste at budgetlægning for 2022 var påbegyndt.
Katja oplyste at der var indgået en aftale med Robert Hein om forlængelse af sponsorat på
100.000 årligt.
6. HUI som arbejdsgiver
Gennem det seneste 1½ år har HUI haft lønnede medarbejdere, hvor løn afholdes via
Danløn. Med ansættelse af medarbejdere følger arbejdsgiveransvar, hvor klubben skal
være opmærksom på forhold som arbejdsmiljø, ferieafvikling, forsikringer mv.
Fsva ferieafvikling er Katja tovholder.
7. Orientering om træningspakker ved Andreas Floor
Andreas gav en grundig orientering om status for træningspakkerne, der nu har været i
gang i et par måneder.
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8. Eventuelt
• Pigeafdelingen gennemfører I 2022 en rejse til Holland for Damesenior, U16 og
U14
Tirsdag den 14. december kl 1800

For referatet
Bent Fabricius
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